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____________________________________________ 

 
Врз основа на член 50 став 1 точка 

3 од Законот за локалната самоуправа („Сл. 
весник на РМ“ бр. 5/02) и член 39 став 1 
алинеа 3 од Статутот на општина Струмица 
– пречистен текст („Сл. гласник на општина 
Струмица“ бр. 5/06), Градоначалникот на 
општина Струмица, донесе 

 
Р  е  ш  е  н  и  е 

за објавување на Завршната сметка на 
Буџетот на општина Струмица за 2010 

година 
 
1. Се објавува Завршната сметка на 

Буџетот на општина Струмица за 2010 
година, донесена на седницата на Советот 
на општина Струмица, одржана на 
14.03.2011 година. 
 
Бр.08-1306/2  Градоначалник 
15.03.2011 год.         на општина Струмица 
С т р у м и ц а      Зоран Заев с.р. 

............................................ 

  
 

 30. 
      Врз основа на член 36, став 1, точка 2 

од Законот за локална самоуправа (“Сл. 

весник на РМ” број 5/02)  член 33, точка 1 

од Законот за финансирање на единиците 

на локалната самоуправа (“Сл. весник на 

РМ“ бр. 61/04, 22/07, 67/07 и 156/09) и член 

20 од Статутот на општина Струмица - 

прочистен текст (Сл. гласник на општина 

Струмица бр. 5/06),  Советот на Општина 

Струмица на  седница одржана на 

14.03.2011 година, донесе 
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З а в р ш н а   с м е т к а 
 на Буџетот на општина Струмица за 2010 година  

 
Член 1 

       Вкупниот износ  на планираните и остварените приходи и расходи во 2010 година изнесуваат:   
 

    Планирани Реализирани 
 

Вкупни приходи 

 
941.692.218

 
890.111.278  

- даночни приходи                             264.139.450 258.262.826
- неданочни приходи                            67.032.674 43.032.162
- капитални приходи                            158.183.400 143.997.492
- приходи од дотации                        407.105.718 406.603.351
- трансфери 32.162.976 29.342.361
- донации 13.068.000 8.873.086

 

Вкупни расходи                                  

967.857..964 910.446.645

- утврдени намени                          965.657.964 908.270.322
- резерви                                              2.200.000 2.176.323

 
Дефицит                                             26.165.746 20.335.367

Суфицит                                                   0

 
Прилив                                                  26.165.746 20.335.367

- продажба на хартии од вредност        0
- приливи од домашен заем              0
- приливи од странски заем                 0
- други приливи (вишок на дотации)                26.165.746 20.335.367
 
Одлив (отплата на главнина)                    0

 
Член 2 

 
      Салдото на сите сметки на Буџетот на Општина Струмица на 31.12.2010 година претставува 
разлика од дефицитот од тековната 2010 година (20.335.367) и од пренесениот вишок на приходи 
од претходната 2009 година (36.212.411) и изнесува 

 
                             - Салдо на 31-12-2010                                                   15.877.044  денари 

         Салдо основен буџет                                                     9.392.157  денари 
         Салдо буџет дотации                                                        347.518  денари 
         Салдо буџет самофинасирачки активности                 5.587.867  денари 
         Салдо буџет донации                                                        549.502  денари 
 
 
 
 Разликата помеѓу остварените 
приходи и извршените расходи на основниот 
буџет во износ од 9.392.157  денари се 
пренесува како  прилив на основниот буџет 
на општина  Струмица  за 2011 година. 
 Разликата помеѓу остварените 
приходи и извршените расходи на буџетот на 
дотации во износ од  347.518  денари се 
пренесува како  прилив на буџетот на 
дотации на општина   Струмица  за 2011 
година.  

 Разликата помеѓу остварените 
приходи и извршените расходи на буџетот на 
самофинасирачки активности во износ од  
5.587.867  денари се пренесува како прилив 
на буџетот на самофинасирачки активности 
на општина  Струмица за 2011 година.  
 Разликата помеѓу остварените 
приходи и извршените расходи на буџетот на 
донации во износ од  549.502  денари се 
пренесува како прилив на буџетот на 
донации на  општина Струмица за 2011 
година. 
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Член 4 

      Во посебниот дел на Завршната сметка 
на Буџетот на општина  Струмица за 2010 
година се искажани планираните и 
извршените расходи по потпрограми, 
сметки и основни намени. 

Член 5 
      Општиот дел на Завршната сметка на 
Буџетот на општина Струмица за 2010 
година ќе се објави во “Службен гласник на 
општина Струмица“.  
 
Бр. 07- 1306/1  Совет на општина Струмица  
14.03. 2011 год.    Претседател,                                       
С т р у м и ц а    Марјан Даскаловски с.р. 

............................................ 
Врз основа  на член 50 став 1 точка 

3 од Законот за локалната самоуправа („Сл. 
весник на РМ“ бр. 5/02) и член  39 став 1 
алинеа 3 од Статутот на општина Струмица 
– пречистен текст („Сл. гласник на општина 
Струмица“ бр.5/06), Градоначалникот на 
општина Струмица, донесе 

 
Р  е  ш  е  н  и  е 

за објавување на Заклучокот за усвојување 
на Годишниот извештај на општина 

Струмица за 2010 година 
 

1. Се објавува Заклучокот за 
усвојување на Годишниот извештај на 
општина Струмица за 2010 година, донесен 
на седницата на Советот на општина 
Струмица , одржана на 14.03.2011 година. 
Бр. 08-1307/2         Градоначалник, 
15.03.2011 год.       на општина Струмица 
С т р у м и ц а            Зоран Заев с.р. 

................................... 

 31. 
Врз основа на член 34 од Законот 

за финансирање на единиците на 
локалната самоуправа („Сл.весник на РМ“ 
бр. 61/04) и член 20 од Статутот на 
општина Струмица – пречистен текст („Сл. 
гласник на општина Струмица“ бр. 5/06), 
Советот на општина Струмица на 
седницата одржана на 14.03.2011 година, 
донесе 

З  а  к  л  у  ч  о  к 
за усвојување на Годишниот извештај на 

општина Струмица за 2010 година 
 
1. Се усвојува Годишниот извештај 

на општина Струмица за 2010 година. 
2. Овој Заклучок влегува во сила по 

објавувањето во „Сл. гласник на општина 
Струмица“ 
 
Бр.07-1307/1    Совет на општина Струмица 
14.03.2011 год.        П р е т с е д а т е л, 
С т р у м и ц а    Марјан Даскаловски с.р. 

 
Врз основа  на член 50 став 1 точка 

3 од Законот за локалната самоуправа („Сл. 
весник на РМ“ бр. 5/02) и член  39 став 1 
алинеа 3 од Статутот на општина Струмица 
– пречистен текст („Сл. гласник на општина 
Струмица“ бр. 5/06), Градоначалникот на 
општина Струмица, донесе 

 
Р  е  ш  е  н  и  е 

за објавување на Заклучокот за давање 
согласност на Извештајот за работа на 

ЈПКД „Комуналец“ Струмица 
за 2010 година 

 
1. Се објавува Заклучокот за 

давање согласност на Извештајот за 
работа на ЈПКД „Комуналец“ Струмица за 
2010 година, донесен на седницата на 
Советот на општина Струмица, одржана на 
14.03.2011 година. 
 
  Бр. 08-1308/2           Градоначалник, 
 15.03.2011 год.    на општина Струмица 
 С т р у м и ц а         Зоран Заев с.р. 

..................................... 
  

 32. 
Врз основа на член 11 од Законот 

за јавните претпријатија („Сл. весник на 
РМ“ бр.38/96, 6/02, 40/03, 49/06, 22/07 и 
83/09) и член 20 од Статутот на општина 
Струмица – пречистен текст („Сл. гласник 
на општина Струмица“ бр. 5/06), Советот на 
општина Струмица на седницата одржана 
на 14.03.2011 година, донесе 

 
З  а  к  л  у  ч  о  к 

за давање согласност на Извештајот за 
работата ЈПКД „Комуналец“ Струмица за 

2010 година 
 
1.Се дава согласност на Извештајот 

за работата на ЈПКД „Комуналец“ Струмица 
за 2010 година, усвоен со Одлука бр. 02-
693/3 од 25 .02.2011 година, донесена од 
Управниот одбор на ова Претпријатие. 

2.Овој заклучок влегува во сила по 
објавувањето во „Сл. гласник на општина 
Струмица“. 
 
Бр.07-1308/1 Совет на општина Струмица 
14.03.2011 год.     П р е т с е д а т е л, 
С т р у м и ц а      Марјан Даскаловски с.р.  

............................... 
 
 

Врз основа  на член 50 став 1 точка 
3 од Законот за локалната самоуправа („Сл. 
весник на РМ“ бр. 5/02) и член  39 став 1 
алинеа 3 од Статутот на општина Струмица 
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– пречистен текст („Сл. гласник на општина 
Струмица“ бр.5/06), Градоначалникот на 
општина Струмица, донесе 

 
Р  е  ш  е  н  и  е 

за објавување на Заклучокот за давање 
согласност на Годишната сметка со 

финансов извештај на ЈПКД  „Комуналец“ 
Струмица за 2010 година 

 
1. Се објавува Заклучокот за 

давање согласност на Годишната сметка со 
финансов извештај на ЈПКД „Комуналец“ 
Струмица за 2010 година, донесен на 
седницата на Советот на општина 
Струмица , одржана на 14.03.2011 година. 
 
   Бр. 08-1309/2            Градоначалник, 
   15.03.2011 год.       на општина Струмица 
   С т р у м и ц а             Зоран Заев с.р. 

........................................... 

 
32. 
 
Врз основа на член 11 од Законот 

за јавните претпријатија („Сл. весник на 
РМ“ бр.38/96, 6/02, 40/03, 49/06, 22/07 и 
83/09) и член 20 од Статутот на општина 
Струмица – пречистен текст („Сл. гласник 
на општина Струмица“ бр. 5/06), Советот на 
општина Струмица на седницата одржана 
на 14.03.2011 година, донесе 
 
 

З  а  к  л  у  ч  о  к 
за давање согласност на Годишната 
сметка со финансов извештај на ЈПКД 
„Комуналец“ Струмица за 2010 година 

 
1. Се дава согласност на Годишната 

сметка со финансов извештај на ЈПКД 
„Комуналец“ Струмица за 2010 година, 
усвоенa со Одлука бр.02-698/2 од 
25.02.2011 година, донесена од Управниот 
одбор на ова Претпријатие. 
 

2. Овој заклучок влегува во сила по 
објавувањето во „Сл. гласник на општина 
Струмица“. 
 
 
Бр.07-1309/1 Совет на општина Струмица 
14.03.2011 год.       П р е т с е д а т е л, 
С т р у м и ц а       Марјан Даскаловски с.р. 

Врз основа  на член 50 став 1 точка 
3 од Законот за локалната самоуправа („Сл. 
весник на РМ“ бр. 5/02) и член  39 став 1 
алинеа 3 од Статутот на општина Струмица 
– пречистен текст („Сл. гласник на општина 
Струмица“ бр.5/06), Градоначалникот на 
општина Струмица, донесе 

 
Р  е  ш  е  н  и  е 

за објавување на Заклучокот за давање 
согласност на Програмата за работа на ЈП 

„Паркиралишта Струмица“ Струмица за 
2011 година 

 
1.Се објавува Заклучокот за давање 

согласност на Програмата за работа на ЈП 
„Паркиралишта Струмица“ Струмица за 
2011 година, донесен на седницата на 
Советот на општина Струмица , одржана на 
14.03.2011 година. 
 
   Бр. 08-1310/2             Градоначалник, 
   15.03.2011 год.        на општина Струмица 
   С т р у м и ц а             Зоран Заев с.р. 

........................... 

 33. 
 Врз основа на член 11 од Законот 
за јавните претпријатија („Сл. весник на 
РМ“ бр.38/96, 6/02, 40/03, 49/06, 22/07 и 
83/09) и член 20 од Статутот на општина 
Струмица – пречистен текст („Сл. гласник 
на општина Струмица“ бр. 5/06), Советот на 
општина Струмица на седницата одржана 
на 14.03.2011 година, донесе 

 
З  а  к  л  у  ч  о  к 

за давање согласност на Програмата за 
работа на ЈП „Паркиралишта Струмица “ 

Струмица за 2011 година 
 
1. Се дава согласност на 

Програмата за работата на ЈП 
„Паркиралишта - Струмица“  Струмица за 
2011 година, усвоена со Одлука бр. 02-29/1 
од 21.02.2011 година, донесена од 
Управниот одбор на ова Претпријатие. 

 
2.  Овој заклучок влегува во сила по 

објавувањето во „Сл. гласник на општина 
Струмица“. 
 
Бр.07-1310/1 Совет на општина Струмица 
14.03.2011 год.       П р е т с е д а т е л, 
С т р у м и ц а    Марјан Даскаловски с.р. 
 

 
__________________________________________________________________

 

_____________________________________ 
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